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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ه لحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابا
 أجمعين، أما بعد...

 أو هديَة يعني القاضي." هدية   يقبل وال": -تعالى رحمه هللا–فيقول المؤلف 
سا مر فاي يه وإن كاان الا ي هديادي هلياه وبات و ه ا" واليتـه قبـل له هدىي   يكن لم نم   "ال يقبل هدية

أن  اليدياة، والقاضاي يقباات لن ال يماة من ألياةك لنااه كاان هديادي هليااه وبات أن كاان هرجااوه، وأماا بعااد
 مال تولى القضاء وصار هدرجى باسا مالة ولباه باليدياة ونحوهاا، وم لياا الاو كم   ااب أنياا  ياا تدسا

ال يماة فياه أو هادعوه هلاى وليماة وبت تولياه الو ياة فالا ي هديادي هل االقلوب، لكن هذا كان ه ا معروف  
 مدن ألية.

  يح اجاااه، وليسااا  لاااه  ،ومااان النااااد مااان هااادور مااا  الااادنيا، ف  اااده   حاجاااة لاااه  يااا ا القاضاااي
خصااوما ، ومااا كااان هدياادي هليااه وباات القضاااء، و  هاادعوه هلااى الااو كم وباات القضاااءك لنااه هاار  أن 

فصاار هادعوه وهديادي هلياه مان  يار اأنه أوت من أن هددعى، ثام هذا تاولى القضااء صاار لاه ااأن، 
ه ماا أن يقصد اس مالة ولبه ليميت معه في الحكم، فأهت العلم أرادوا سد الباب في ه ا الم االك لنا

يدمكن أن تدميز  ين ه ا ال ي أهد  له بعد الو ياة أناه لاه خصاومة أو ليسا  لاه خصاومة، أو كاان 
لوا في ه ا الباوصده اس مالة ولب القاضي أو لم يكن ذلب وصده، فأراد  ب.   وا سد الباب ولم يدألص ِّ

يعادل  اين المصامين فاي الادخول علياه فاال " والمجلـ  عليـه الـدولل فـ  الخصـمين بـين ويعدل"
ا ، اواحااد   مااا يساا وعب ه  ا،وإ  وااد يكااون الباااب ضاايق   ،يااأذن لحاادهما أن هاادخت وباات ال اااني وصااد 

ااا والباااب مااا يساا  وعب؟ المقصااود أنااه   يقصااد تقااديم أحاادهما فنقااول:    دااد أن هاادخت الاارجالن مع 
مااا هدااالم فدخاات أحاادهما وباات ارخاار  ،علااى ارخاار، لكاان لااو دخلااوا هكاا ا ماان  ياار ترتيااب و  هذن

 القاضي.
  "ف  الدولل عليه"

ا،  ت ه رك الدخول لر ب يما أحدهما يدقدم ال اني أو ه اأخر عان  فال يأذن لحدهما وبت ارخر وصد 
 الكالم أنه   يقول: ادخت يا فالن وبت فالن. ت،دخال اني ه ا ما له 

ومن وضاتنا من له صير أ و زوج ه، أ و زوج ه لاه خصاومة عناده، ف ااء أ او الزوجاة فادخت ما  
وجلا  فاي  ،باب الحرهم، ودخت خصمه م  باب الرجال، ه ا جلا  فاي الم لا  ما  بااب الرجاال

لى الم ل ، فلما ارعا في وضي يما، ومر علييم، ثم جاء ه ،الم ل ، وذاك دخت م  باب الحرهم
ا خصومة، وأن  تدخت م  خصمب، في وضيٍة معروفة من واٍض  وال الشيخ: اليوم هوم سالم و د 

ا خصومة  تدخت م  خصمب م  الباب ال ي دخت معه خصمب.  ،معروف، اليوم سالم و د 
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رب هليااه ماان والم لاا    ي عاات أحاادهما أواا "والمجلــ  عليــه الــدولل فــ  الخصــمين بــين ويعــدل"
 ال اني، ود يقول: طيب والمطاب؟

علاى  مانما ه  اه بمطاباه هلاى واحاد دون ال ااني، واد تح  اون عليناا أنا م ياا  "والمجل  والخطاب"
 وإن أك ر خطابب ووجيب لي ه ال ياة، لمااذا؟ لن القااري فاي ها ه ال ياة، السابب أن ،اليد اليمنى

 ايء ومشى عليه يصعب عليه.القاري في ه ه ال ية، فاإلنسان هذا تعود على 
ل، ها ه مان الألضااكت، والمر ال اني: أن ها ه مان الألضااكت ليسا  مان الواجباا  الم عيناة فاي العاد

ماان هخواننااا يحماات فااي نألسااه اااي  ا لمااٍر حصاات ماان  ياار وصااد، وإ  الصاات أن  او  أخااال أحااد  
ن يعنااي يعاادل  ياانيم ماا ،ياابالواحااد ه  ااه هلااى تلقاااء وجيااه وهمياات يمين ااا، وهمياات اااما  ، وم لااه المط

   من باب الوجوب واللزوم. ،باب الألضت واإلحسان
 .والخطاب "والمجل 

" تابـهك لقب ـ البلـد ذلـ  قاض  إلى عليه القضاء بإنفاذ وكتب غيره عمل ف  رجل   على حكم وإذا 
 تدسم  القضية أو  ين هدهيم وهو في  لده حكام  ينيماا ،وهشق عليه الحضور ،امص في  لد بعيد

لألااالن علااى فااالن، فياارب المحكااوم عليااه هلااى  لااٍد آخاار، حين ااٍ  هد اارك و  يدك ااب هلااى واضااي البلااد 
 ال اني بمق ضى الحكمك ليدنألَّ  عليه؟

يدك اااب، وهااا ا ماااا يدسااامى عناااد أهااات العلااام بك ااااب القاضاااي هلاااى القاضاااي، وهاااو مألااارد عناااد بعااا   
 المصنألين، وهو مددمج م  ه ه المساكت في ه ا الك اب. 

 الادعو  هنمااا تدقااام فااي  لااد الماادعى النظمااة تاانص علااى أن" غيــره عمــل فــ  رجــل   علــى حكــم اوإذ"
كاام عليااه عنااد القاضااي،  عليااه، الاادعو  تدقااام فااي  لااد الماادعى عليااه، لكاان مسااأل نا م صااور  فاايمن حد

 فغاب المحكوم عليه، يدك ب هلى واضي البلد ال ي ذهب هليه بالشروط ارتية:
هااا كرها المحااادثون فاااي ك اباااة الحااادهي فاااي الرواياااة، فاااي ك اباااة الرواياااة وهاااي نألسااايا الشاااروط ال اااي 

 المدحااد ِّي يك ااب بحده ااه هلااى ماان يطلااب منااه الروايااة عنااه بطرهااق الك ابااة، الروايااة بطرهااق الك ابااة
موجاااود  وثا  اااة فاااي الصاااحيحين و يرهماااا، الصاااحا ي يك اااب هلاااى صاااحا ي، صاااحا ي يك اااب هلاااى 

 .فووه يطلب منه أن يك ب له بحدهٍي ما هلى ايوخ الكمة تابعي، من بعد ال ابعين يك ب هلى من
 فألي البماري في أك ر من موض  ك ب هلي محمد  ن بشار.

 الشروط ال ي تدطلب هنا هي الشروط ال ي تدطلب هناك، بحيي هؤَمن معيا ال زوهر.
 وفة.   لكن بالشروط المعر " كتابه لقب   البلد ذل  قاض  إلى عليه القضاء بإنفاذ وكتبيقول: "

 ندأل ِّ  عليه. "الحق بذل  عليه المحكلم ذو  وأ  "
   داد أن يدشايد علاى الك ااب، وعلاى ك اباة الحادهي المك اوب، " عدلين بشهادة إال الكتاب قبلي   وال

وأنااه ماان روايااة فااالن، لكاان الروايااة تم لااف عاان الشااياد ، الروايااة يك ألااون  يااا  واحااد، يك ألااون فييااا 
اثنااين، هاات لن المااوال والحقااو  أهاام ماان الحاادهي؟  ك لن المااوال   واحااد، والشااياد     دااد ماان
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و  يدح اااط ليااا م اات مااا يدح اااط للاادهن، الروايااة دهاان، فال يمااة فييااا  ،هاادخليا مااا هاادخليا ماان ال زوهاار
أوت، وا ح ياط ليا أك ر، فصححوا الواحد، م ت ما تقدم في ال زكية، في ال زكية فاي ها ا البااب   

 ، وهناك ذكرنا عن أهت العلم أنيم: دد من اثنين
ا  و   ْرح  د  ج  اؤ ه ْم ب اْلل اح  ح  اْكت ف  ح   ص  اه  ْيال  و  ت ْعد  و   د  ال ف  الشَّ

 يعني في الرواية يدك ألى  واحد. 
 يعني ك به القاضي وورأه على ه هن الشاهدهن "علينا قرأه :عدلين يقلالن بشهادة إال" 
 
 يعني فأور ولم  هدنكر اي  ا منه." بحضرتنا هعلي قرئ  علينا أو قرأه :يقلالن"
ر،   و   داد مان ااد الك ااب، و   داد مان خ ماهك لا ال هدا "فالن إلى كتاب  أنه عل  شهداا :فقال" زوَّ

مى  دد من اده، و   دد من خ مهك ليؤمن ال زوهر، وفي اليام أو في الوو  الحاضر عندهم ماا يدسا
 أل ح، ثم يدعاد ثانية. بالشم  الحمر ال ي   يقبت أن يد 

أحاااد المصاااوم أع ماااي أو  "لســـانه يعـــرف لـــم إذا ،إليـــه حـــاكم أعجمـــ     عـــن الترجمـــة يقبـــل وال"
 المصمان أع ميان، والقاضي عربي.

 .انه   دد أن يأليم من لس" لسانه يعرف لم إذا ،إليه حاكم أعجم     عن الترجمة يقبل وال"
ف فاي ن، و   دد أن يكونا عادلين، فكام مان م ارجٍم حارَّ يعني م رجمي "لسانه يعرفان عدلين من إال"

تااراجم  ااين هاادي أهاات  هالكااالم، وهاا ا يحصاات  اات حصاات فااي تااراجم، تااراجم  ااين هاادي أهاات العلاام، فياا
اابى علااى م اارجم أنااه حاارَّف فااي مسااألٍة عقديااة يم لااف فييااا الم اارجم ماا  الشاايخ، فااال  دااد أن  العلاام ضد

ل رجماة كماا تكاون  اين لساانين مدم لألاين عرباي وأع ماي، يكون ثقة، ه ا ال ي حارَّف لاي    قاة، وا
ا باللسان الواحد، وتكون بمعنى ال بليغ، ال بليغ ه كلم العالم  باب الحدهي أو بغ كماا  ،يارهتكون أيض 

بعي ه رجم  اين هادي  :حصت   ن عباد في صحيح البماري  كان أ و جمر  نصر  ن عمران الضُّ
 معنى هد رجم؟  ماا ن عباد، 

ا ،كالمه لمن   يسامعه هدبلغ  هاؤَمن  ، وحين اٍ     داد أن يكاون الم ارجم عاد  ك لناه ايدسامونه م رجم 
 أن يدحر ِّف.   
 طالب:.......

 هذا تصارفواها هب كماا هاو، يعناي هذا أدمن ال حرهف واللاب  وكا اك لن ارن فاي الغالاب أن البرهاد 
 .ود، وإذا حصت فيه أدنى خلت يدعرفالمطاب مم وم ومشدف

 طالب:.......
 أعد أعد ما أسم .

 طالب:.......
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 .نعم
 طالب:.......

ى مان فارو  الرواياة عان الشاياد  أناه يدك ألا ،ه ه اياد ، ليس  رواياة ،ما يكأليك لنيا ليس  رواية
 وأما الشياد  فال. ،وتدقبت رواية المرأ ، وتدقبت رواية العبد والمة، الرواية ، واحد

ى صال –أ ، ولاو كانا  أماة، فقاد ساأل النبايولو كاان امار  ،كما تقدم ، واحدال زكية ك لب يدك ألى  يا 
  رهر  عن عاكشة كما في الصحيح. -هللا عليه وسلم

" لحـقا ذل  مض وأ   قلله بلق   بحق فالن على لفالن واليت  ف  حكمت كنت قد :فقال زلع   وإذا"
زلاه لحياف، وملام، وجاور، ه ا الكالم لي  على هطالوه، هدنظر في سبب العازل يمكان أن يكاون ع

 فحين ٍ  تدنظر القضية من جدهد.
ه أو وك ير ا ما يدعزل القاضي، وهدنظر في صكوكه يدعاد فيياا النظارك لناه تباين عادم أهلي اه أو ملما

 حيأله.
  ، ه ا الكالم لي  على هطالوه.

نألا ، مار أن ها ا أهار  ولاي ال ،ولي  كت من عدزِّل هنما عدزِّل لعدم الهلية أو...العزل م ت ال ولية
مان القضااء؟ ثماان أو ساب  مارا  وهدعااد، ماا هارون فاي ها   مار  وه ا أصلح، وا ان ح ار عدازِّل كام
 ي صار؟ كأنه ما صار ايء. ال مابأد، ولي المر يعزل وهدعين 

ذا هيحكام علاى الغاكاب " عليـه الحـق صـح إذا الغائـب علـى ويحكـم ،الحق ذل  مض وأ   قلله بلق  "
لاام يمكاان حضااوره و  هحضاااره، وثباا  حااق الماادعي بالبينااة ف نااه حين ااٍ  يدحكاام صااح الحااق عليااه هذا 

ماااا تقاادم م ااات المحكااوم علياااه عليااه وهدبلَّااغ القاضاااي واضااي البلاااد الاا ي هاااو فيااه بك اااٍب علاااى نحااو 
 .اليارب

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 ؟ماذافي 

 طالب:.......
شاارون فاي ال مصصاا  كلياا أو يكوناون في كت ا خ صاص، القاضي ي ب أن يكون عنده مس 

ا، يعني فاي مسااكت ال اروا والشا اج    داد تقادرها الطبا اء، ورهبين منه بحيي هذا اح اج منيم أحد 
واليندسة م ال  ه ا دخات علاى جااره، ادعاى علاى جااره أناه دخات علياه فاي أرضاه كا ا، فاال  داد مان 

 .ايدسمون المساحين    دد يكون ه ا حاضر   نم ،المسح
 طالب:.......

 ؟ماذا
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 طالب:.......
 رتاب هن فقاىك لناه اال قارهر الطبية  سيما في المور المدشاكِّلة الكبيار  يشا رطون ثالثاة ماا هام اثنا

 علييا أحيان ا أخطاء تزهق فييا أرواا، فمن باب ا ح ياط يدش رط ثالثة.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

حكمٍة أعلى يعني اس  ناف  دء الحكم مان جدهادك لن المحكاوم نظر في الحكم من جدهد لماليعني 
وأ ااد  اع راضااا  علااى هاا ا الحكاام، ف نااه هدرفاا  هلااى محكمااة ا ساا  ناف ال ااي هااي  ،عليااه لاام هاارَض 

 أعلى فيدس أنف وهدنظر في القضية من جدهد.
 كان يدسمى ا س  ناف؟ ال مييز، تمييز الحكام. ماذا

 طالب:.......
ة المشا رك ال الثا، ي الق ت، ال الثة في الق ت وإ  الموال واحد وهدسا أنف بعاده الحكامال الثة تراهم ف

 في الق ت. يدسمونه
ة، هاا ا القاضااي الاا ي عداازِّل، ثاام طدلِّااب ماار  ثانيااة، ثاام عداازِّل، ثاام طدلِّااب ماار  ثانيااة هلااى أن  لااغ خمساا

اايء؟ هخاالص  اال  كونه يدعامت  ي ه المعاملة وهقبت دليات  علاى أي ،وس ة، وسبعة، وعشر مرا 
 .ي يغضب يقول:   اب، دليت هخالص، وال

اي ِّن، ودجاد  ياره مان هاو أولاى مناه  ،دليت هخالص وأن المسألة منوطة بالمصلحة، صلح للقضااء فعد
 أو لوحظ عليه ايء عدزِّل خالص.

كان يشأل  كت من جاء يشأل  له األاعا ، وهدارد صاراحة مان وِّبات  -رحمة هللا عليه–اإلمام النووي 
ال فقا« اشـفعلا تـرجروا»  تشأل  لحد، وهشأل  من باب ام  اال  :الي في الشام، وك ب له الواليالو 

فماا معناى أناه يك اب وهارد، مملاص، وإ   ،الوالي: أايد باهلل هن ه ا صاد ، صاار يقبات ااألاعاته
ت ِّااب علااى هاا ه الشااألاعة، ومااا وراء ذلااب    يك ااب وهاارد؟ هاا ا دلياات علااى هخااالص، وأنااه هرجااو مااا رد

 مه.هي
"  "وإذا آتاه شريكان  يعني عقار.ف  ربع 

 عندكم؟ ماذا
 طالب:.......
 ما ودري ه ا؟
 طالب:.......

 ك اب القسمة.نعم، 
 


